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Esperantaj institucioj, naciaj kaj internaciaj, 
ĉiuj konsentas en unu punkto: 

“Oni devas disvastigi esperanton al la ĝenerala 
publiko, t.e. ekster la movado” do, donacu al viaj familianoj kaj 

al viaj amikoj, esperantajn librojn kaj KD-jn. 

    

O Desafio "+ Esperanto: o 
Je toj k das Linguas novo latim da 

n sugestoj kun R$ 20,00 igreja e do 
rabatitaj prezoj -- R$ 6,00 ecumenismo 
-- sendokosto: R$ 17,00 

+ R$ 5,00 

Grande “oem | Essência e 

= dicionario Eks. | futuro da idĉia 
principiantes Esperanto- e de uma lingua 

R$ 12,00 português internacional 
+ R$5,00 R$ 20,00 <> |R$200 

é +R$8,00 tee | + R$ 4,50      
Zamenhof- Ilustrita 
Iniciador do Metodo de 
Esperanto Esperanto 
R$ 5,00 R$ 18,00 
+ R$ 5,50 + R$ 6,00 

Iniciação à Gramática 

fala do Completa do 
Esperanto Esperanto 
R$ 30,00 R$ 12,00 
+ R$ 5,50 + R$5,50     

3 Patro Nia Vivo Nova 

Tamen oni ne R$ 10,00 R$ 10,00 
forgesu la esperantistajn + R$5,50 + R$ 5,50 
amikojn. Jen sugestoj:    

La Luzidoj La senĉesa 
rakonto 
R$ 35,00 
-- R$8,00 

„| Mirinda 
„| vojaĝo de Nils 

Holgersson 
R$ 33,00 

| | -- R$ 8,00       
La prezo validas ĝis la fino de la stoko aŭ ĝis 31/07/2004 i 

Varoj mendeblaj: 
Rete: libroservo(Qesperanto.org.br e Fakse: (61) 226 4446 e Telefone: (61) 226 1298 

Poŝte: CP 03625 - CEP 70084-970 - Brasilia DF 

Pagmanieroj: 
OI Depono en konton de BEL ĉe “Banco do Brasil", konto n-ro 402706-X, agentejo 0452-9 

(ĉikaze bv. sendi al BEL kopion de la deponatesto) 

DI Kreditkarto VISA n-ro | „I-| |-| Li | 
limdato | [~l | Tri lastaj ciferoj de la dorsflanko de la karto |, | 

DI Ĝiro al UEA-konto beli-r (ĉikaze bv. sendi al BEL kopion de la ĝirpeto)    



É) azia Esper antisto 3 E EI kaj kena ne 
Nacia kaj Internacia Kulturoj 05 intervjuo Jose Carlos Dorini Ramos, parolas pri sukcesoj kaj 
96-a Jaro » N-ro 327 » Apr! Jun 2004 malfacilecoj de BEL. 

Recikligado La valoro de la forĵeteblaĵoj 

Foto-Eseo La esperantistoj foj-foje sin alfrontas al iu varo, 
kiu havas nomon en Esperanto kiel ekzemple: Tial (speco de 
frukto-suko), Lupo (ŝtrumpa marko) kaj Mirinda refreŝigaĵo. 
Ĉu vere temas pri esperanta nomo al estas nur koincido? 
Jen Foto-Eseo prezentas iujn el tiuj kvazaŭ esperantaj varoj. 

Oficialaj Komunikoj Registara instanco reatestas la 
publikan utilecon de BEL; 39-a Brazila Kongreso de Esperanto; 
Forpaso de José Róiz de Oliveira 

Brazila Kroniko Esperantaj eventoj okazintaj en Brazilo 

Filatelio Esperanto en filatela ekspozicio. La kolekto de James 
Rezende Piton estas unu el la du ricevintaj en tiu Brazila Fiilatela 
Ekspozicio la medalon “grandvermejlan” 

18 Opinio Ideoj por la brazila Esperanto-movado - lasta artikolo 
149 Varieteo Ekzamenoj en la 38a BKE kaj E-renkontiĝo en Campos 

20 BEJO isis Okabe raportas pri asembleo en San-Paŭlo 
21 Vortenigmo Jose Saraiva Matos prezentas plian vortludon 
22 Bildoj Adamo estas la titolo de la historieto verkita de la 

desegnisto Luis Teixeira da Silva (Lavras, Minas Gerais) 

  

Pri la nuna eldono 

Reliefa parto 
Eble specialan atenton devos veki en niaj legantoj la intervjuo kun la BEL- 

malkrovranta la estrarano Jose Carlos Dorini Ramos. Li informas pri la modifoj suferitaj de 
valoron de la BEL en la lastaj 18 jaroj, parolas pri la utileco de Federacia Konsilantaro kaj 
forĵeteblaĵo? pri multaj aliaj aferoj. Certe la intervjuo estas reliefa parto de la nuna numero. 

Kovrilo 
Recikligado - Ĉu 
la homaro estas   

  

Abontarifoj - Kategorioj 
Latinameriko, Afriko, Ĉinio, Barato, Orienta Eŭropo.-US$ 10,00 8 Usono, Kanado, Japanio, Tajvano, Koreio, Aŭstralio, Okcidenta Eŭropo.-US$ 15,00 

Abonmendoj 
e Pagebla pere de depono en nian UEA-konton " beli-r' aŭ pere de kreditkarto VISA 
e Pere de VISA; informu la karto-numeron, la validdaton kaj la tri lastajn ciferojn de la dorsflanko de la karto. 
€e Depono en unu el la kontoj: 

O MeesPierson, Postbus 749,3000 AS Rotterdam, Konto 25.52.89.804; 
O ABN-Amro Bank, Postbus 949,3000 DD Rotterdam, Konto 42.60.51.599. Pro banka depreno 

aldonu 6,81 €. Poste, informu UEA-n pri la depono kaj petu al UEA la koncernan giron al nian konton “beli-r”. 
e Adreso de la redakcio: C. P. 03625 postakodo BR-70084-970 Brasília - Brazilo 
€ Retadreso: brazilaesperantistoQesperanto.org.br 
Bv. informi al BEL: Vian nomon, sekson, korespondadreson, retadreson. 

„ Revukunlaboraĵoj: La ĉefredaktoro juĝas gravaj la kunlaboraĵojn senditajn de la legantoj. Tamen, pro hommanko, spaclimigoj en la 
revuo, kaj kromaj limigoj, li rezervas al si la rajton: 1-e) Ne sciigi la ricevon; 2-e) Ne redoni la sendaĵojn; 3-e) Ne garantii 
publikigon; 4-e) Mallongigi tekston tiam, kiam necese; 5-e) Ĝin reviziigi laŭ ortografia, gramatika kaj terminologia aspektoj. 

Anonctarifo: Tabelo pri prezoj (Brazila Esperantisto) Onoj de paĝo (anoncoj) 
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R$ 550,00 € 163,00 R$ 350,00 € 103,80 R$ 220,00 € 65,00 
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E = Eu SA E mi daŭrigos mian laboron por la movado. 
aŭ aj aj adiaŭaj Adiaŭante la Centran Oficejon de BEL, mi lasas 

ĉi presite miajn elkorajn dankojn al ĉiuj, kiuj helpis 
= min plenumi la taskojn al mi komisiitajn. Krome 

vortoj mi dankas al ĉiuj pro la pacienco kaj komprenemo. 
Certe la anstataŭigantoj bezonos daŭrajn apogojn 
de la esperantistaro. Ke ni ĉiuj donu al ili la 
bezonotan apogon. 

Dum la kongreso je la venonta julio, nova skipo 

estos elektita kaj ĝi respondecos por BEL. Tio es- 
tas ordinara afero ĉiam trijare ripetata. Tamen 
ĉifoje estas novaĵo: La tuta estraro aŭ almenaŭ 
preskaŭ tuta konsistos el neloĝantoj de Braziljo. 

rilataj al sekretario, abonservo, perkoresponda Per ĉi tiu novaĵo oni imagas ke la Ha cs 
kurso, libroservo kaj laste ĉefredaktoreco de ĉi tiu oe PII BEL-burokrataĵoj, povos pli efike 
gazeto. Krom la 33-a BKE (1997), dum kiu mi zorgi pri la veraj celoj de BEL. Mi aparte estas tre 

estis enhospitaligita, mi kunlaboris kun ĉiuj brazilaj fidema je la sukceso de la nova sperto. 
kongresoj de Esperanto okazintaj en la periodo. E IMUNS, Lu “deziras plenan. sukceson al la 
Sendube mi multe lernis pere de ĉi tiu volontula administronta skip o kaj a al la estonta ĉefre- 
kunlaboro ĉe BEL. Kompreneble mia lernado ĉe daktoro de Brazila Esperanusto: 
esperanta sfero ne ĉesos, ĉar mi estas prezidanto Dankas kaj adiaŭas, 
de Taguatinga Esperanto-Klubo kaj ĉe tiu klubo Ler Uta 

er ĉi tiu revu-numero mi finas periodon 
komencintan en 1986, dum kiu mi volontulis 

ĉe BEL. En tiu jaro estis elektita la 1-a BEL-estraro 
post la kunfandiĝo de Brazila Esperanto-Ligo kaj 
Brazila Konsilantaro de Esperanto. Mi partoprenis 
en tiu estraro kiel 2-a Sekretario. Dum ĉi tiuj 18 
jaroj mi respondecis malsamtempe pri taskoj 
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James Rezende Piton 
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José Carlos Dorini Ramos 
La intervjuito kunhelpis en la translokiĝo de Brazila Esperanto-Ligo al Braziljo. De tiam, ĝis hodiaŭ, aŭ 
okupis diversajn postenojn en BEL-Estraro aŭ, por interrompi sian estraran kontinuecon, simple deĵoris, 
kiel helpanto. Librotenisto, emerita bankoficisto, daŭre interesiĝis pri la financaj temoj de BEL. Nuntempe 
62-a jaraĝa, li konis Esperanton ankoraŭ dum sia juneco, en Sorocaba (Sorokaba) - urbo de ŝtato San- 
Paŭlo -, kie li kunfondis Esperanto-klubon. Post translokiĝis al Braziljo, deĵoris ĉe Brazila Konsilantaro 
de Esperanto, ĝis la alveno de Brazila Esperanto-Ligo al Braziljo. 

Brazila Esperantisto (BE) Ni 

scias ke vi prizorgis administrajn 
aferojn de BEL de tiam, kiam ĉi 

tiu organizaĵo translokigis sian 
sidejon de Rio de Janeiro al 
Braziljo, en 1986. Kiujn modifojn 
suferis BEL dum ĉi tiuj 18 jaroj? 

José Carlos Dorini Ramos 

(JCDR) La unua modifo temas pri 

la sidejo, ĉar dum la periodo en 
Rio de Janeiro, Brazila Esperanto- 

Ligo funkciis en konstruaĵo ne 
apartenanta al ĝi. La translokiĝo 
al Braziljo rezultis de la kun- 
fandiĝo de BEL kun Brazila 
Konsilantaro de Esperanto (BKE), 
tiam funkcianta en la nacia 
ĉefurbo. Estis kondiĉoj por la 
kunfandiĝo, ke la nova organizaĵo 

konservos la nomon Brazila 
Esperanto-Ligo kaj ke ĝi funkcios 
en la ĉambro ĝis tiam apartenanta 
al BKE, en Braziljo. 

Okazis, ke la eksa sidejo en Rio 
de Janeiro konsistis el grandaj 
ĉambroj dum tiu en Braziljo estis 
nur unu ĉambreto de ĉirkaŭ 50 
kvadrataj metroj. Sekve oni estis 
devigataj enpakigi la gravan kaj 
riĉenhavan BEL-bibliotekon. 
Oni enpakigis ankaŭ multajn 
dokumentojn kaj metis ĉion en 

„deponejon ĝentile pruntedonita 
de la eksa BEL-estrarano kaj 
konstanta kunlaboranto D-ro 

Aymorĉ Vaz Pinto. 

En tiel mallarĝa ejo la estraro 
komencis senĉesi labori. La man- 

ko de spaco fariĝis pli evidenta, 

kiam BEL-Libroservo, kiu de 

komence havis malgrandan sto- 
kon, iom post iom pligrandiĝis, 

tiel ke ne plu eblis al ĝi resti en la 
sama ĉambro, kie funkciis la ce- 
teraj servoj. Tiam iu BEL-helpanto 
pruntedonis al ĝi ĉambron en alia 
konstruaĵo, proksima de la sidejo. 
Poste, pro la pliboniĝo de la 
financo de BEL, la estraro aĉetis 

plian ĉambron en tiu lasta kons- 
truaĵo. Tio permesis revenigi al la 

sidejo la pakaĵojn kun doku- 
mentoj kaj libroj de la biblioteko. 
Krom permesi la senpagan uza- 
don de deponejo dum longa 
periodo, D-ro Aymor€ĉ aĉetis 

ĉambron en la sama konstruaĵo, 

kie estas funciianta BEL, kaj 

permesis al ĝi uzi la aĉetintan 
ĉambron. Poste BEL ricevis gran- 
dan mecenatan sumon, kiu ebli- 

gis al ĝi ankaŭ aĉeti pliajn ĉam- 
brojn, tiel ke nuntempe BEL 
havas 7 da ili en la centro de la 

urbo, el kiuj 3 estas luigitaj. La du 
pruntedonitaj ĉambroj ankoraŭ 
estas uzataj de BEL. 

Biblioteko “Carlos Domin- 
gues” finfine elpakiĝis kaj ĉiuj 
libroj, periodaĵoj kaj la ceteraj 
eroj staras sur sekuraj kaj mo- 
dernaj bretaroj. Sub la zorgo de 
S-ino Nĉia Lŭcia Souza, profesia 

bibliotekisto kaj eksa BEL-pre- 
zidanto, granda modifo okazas 
nuntempe ĉe ĝi. Temas pri la uzo 
de informadiko. Kun la estrara 
aprobo ŝi mendis specifan pro- 

gramon, kaj de kelkaj monatoj, 

helpata de sindediĉa skipo, regis- 

tras en la mikrokomputilon la be- 
zonatajn donitaĵojn por ke baldaŭ 
oni sukcesos uzi la bibliotekon, eĉ 

de malproksime de Braziljo. 
Menciinda estas la evoluo de 

BEL-Libroservo, kies stoko en ju- 

lio de 1986 - kiam okazis la trans- 
lokiĝo al Braziljo - ne nombris pli 
ol 500 libroj kaj nuntempe su- 
mas 50.125 eroj (libroj, K-diskoj 
kaj T-ĉemizoj), danke al la persis- 
ta laboro de ĝia eksa respondeculo, 

S-ro Francisco Mattos de Oliveira, 

de la sekvintaj helpantoj kaj nun 
de la junulo Luciano Barbosa da 
Silva. 

Alia granda modifo rilatas al la 
ekipaĵaro. En 1986 estis nur taj- 
piloj, ne elektraj. Tio estis terura. 
Por dissendi leterojn al la mem- 
broj, ekzemple, oni unue tajpis la 
nomojn/adresojn sur paperfo- 
liojn, fotokopiigis la foliojn, 
eltondis la pecetojn kun nomoj/ 
adresoj, metis gluon sur 
iliajn dorsojn kaj, fine, 
alglui ilin sur la 
sendaĵojn. Granda 
progreso estis kiam 
oni ricevis donace 
elektrikajn tajpilojn. 
Finfine, la unua 

mikrokomputilo! 
Kiom da feliĉaj ridoj 
plenaj je espero! Iu 
gajnis la aparaton 
per lotumado 

    
   

    

   
  



Intervjuo 

kaj donacis ĝin al BEL. Nuntempe 
BEL havas 10 mikrokomputilojn, 
inkluzive 2 specialajn por grafikaj 
servoj, uzataj, ekzemple, por la 

preparo de “Brazila Esperantisto”. 
Ĉi tiu revuo pli bone videbligas 
kiom profundaj estis la modifoj. 
En 1986 kaj dum multaj sinsekvaj 
jaroj ne eblis al la tiamaj estraroj 
eldoni belan revuon. De simpla 
faldita folio — nomata Ligilo — la 
oficiala periodaĵo spertis kaj altajn 
kaj malaltajn momentojn, ne 
regulajn aperoftecon kaj forma- 
ton. La stabila vojo komencis pere 
de la geedzoj Ledon (S-rino 

Symilde kaj S-ro Gilbert), kiuj dum 
multaj jaroj respondecis pri la 
redaktado, eldonado kaj dis- 
sendado de Brazila Esperantisto. 
BEL-Estraro nur presigis la adre- 

sajn etikedojn kaj, kompreneble, 
pagis ĉiujn elspezojn. Poste, S-ro 
Fabricio Rodrigues Valle estis 
komisiita de la estraro por redak- 
ti la revuon, ĉar la paro ne plu 

povis daŭrigi sian laŭdindan 

kunlaboron. Kun la helpo de la 
junulo Elison de Novais Simas kaj 
la junulino Luciana do Nascimen- 
to Maria, kiuj ĝis hodiaŭ respon- 
decas pri la grafikaj aranĝoj, S-ro 

Fabricio havigis al ni belaspektan 
kaj riĉenhavan revuon. Pro tio, ke 

li bedaŭrinde ne plu volis resti kiel 
ĉefredaktoro, la vicprezidanto de 
BEL, S-ro Carlos Maria, jesis al la 

invito de BEL-Estraro por ple- 
numi tiun taskon. Mi mencias 
ankaŭ la junulon Emerson Wer- 
neck profesia ĵurnalisto, kiu, kiel 

la tuta skipo, volontule garantias 
la trimonatan aperon de Brazila 
Esperantisto. 

Intertempe BEL reorganizis la 

perkorespondan kurson de E-o, 

eldonigis diversajn K-diskojn, 

modernigis la meblaron, kreis 

sian paĝaron ĉe la interreto, kaj 
leĝe registris la nomon “Espe- 

  

ranto”-n ĉe la koncerna publika 
instanco, por havigi al si rimedojn 

cele al eventuala jura pledo pro 
misuzo de la esperanta vorto. 

BE Ĉu la organiza strukturo de 
BEL sufiĉas por ke ĝi plenumu la 
celojn por kiuj oni kreis ĝin? Se ne, 
kiujn modifojn vi sugestas? 

JCDR Ne! Laŭstatute BEL- 
strukturo konsistas el membraro, 

Federacia Konsilantaro, Plenuma 

Estraro kaj Kontrola Konsilio. 
Esence la membraro subtenas la 
organizaĵon dum la Federacia 
Konsilantaro devas garantii la 
federacian sistemon de la brazila 
Esperanto-movado, kaj iagrade 
kontroli la agadon de la Plenuma 
Estraro. La Kontrola Konsilio 
simple taksas la dokumentojn pri 
financo kaj librotenado. La res- 
tanta parto de la laboro do estas 
“devo” de la Plenuma Estraro. 

Okazas, ke tiu restanta parto 

estas multampleksa. Ŝajnas al mi, 
ke mankas unu ĉenero en la 
strukturo de BEL, io simila al la 

modelo de la Centra Oficejo de 
UEA. Por pli facile analizi la 
problemon, oni arigu la taskojn de 
BEL-Estraro en du grupojn. La 
unua enhavus la taskojn, kiuj es- 
tas la celoj mem, dum la dua 
konsistus el tiuj, kiuj havigus la 
rimedojn por ebligi la atingon de 
la celoj. Laŭ la 4-a artikolo de la 
statuto, la unua celo de BEL estas 

“disvastigi Esperanton en Brazilo”. 
Tamen, kiel fari tion? Respondi la 
demandon estas tasko de la unua 
grupo kaj respondeco de la estra- 
ro. Se necese, ĝi serĉu spertulojn 

por trovi la plej bonan respondon. 
Alia tasko tiurilata — apartenanta 
do al la unua grupo kaj sekve 
respondeco de la estraro - estas 
kunordigi ĉiujn agojn por efek- 
tivigi la celon disvastigi. En tiu 
momento, ordinare oni bezonas 

la helpan partoprenon de homoj 
plenumantaj la taskojn de la 
menciita dua grupo, kiuj provizas 
la uzotajn rimedojn. Tiu skipo da 
homoj estas la mankanta ĉenero. 
Simila rezonado oni povas fari 
rilate al la ceteraj celoj de BEL, 
kvankam kelkfoje ne estas klare 
videbla la limo inter la ago-celoj 
kaj la ago-rimedoj. 

Fakte jam estas volontuloj en 
BEL-sidejo plenumantaj la ago- 
rimedojn, tamen nur helpeme. Pri 
granda parto de tiaj taskoj zor- 
gas la estraro mem. Mi sugestas do, 
ke la eventualaj kandidatoj por 
la baldaŭa balotado rezonu pri 
tio, ĉar bona solvo por BEL estus 

havi unu grupon da homoj por 
okupi la estrarajn postenojn kaj 
plian por respondeci pri la ago- 
rimedoj, en BEL-sidejo. Mi aten- 
tigas, ke BEL-statuto ne devigas al 
iu ajn estrarano loĝi en Braziljo. 

BE Kiu estas la utileco de 
Federacia Konsilantaro de BEL 
por nialanda movado? 

JCDR Brazilo estas tre granda 
lando, preskaŭ kontinento, kun 
diversaj regionaj kulturoj. Ankaŭ 
granda estas la nombro de es- 
perantaj grupoj — ĉirkau 100 — 
disaj tra la tuta lando. La kontak- 
to de BEL-Estraro kun la mem- 
braro okazas sporade. La naciaj 
kongresoj — teorie tre bona mo- 
mento por la kontakto — pro la 
kutimaj multenhava programo 
rapide finiĝas sen la interŝanĝo 

de ideoj, kiuj ebligus pli fidele 
scii la esperon, postulon, deziron 

de la partoprenantoj. Mi vidas la 
utilecon de Federacia Konsi- 
lantaro(FK) ĝuste en tio, ke ĝi 

povus roli kiel ligilo inter la estraro 
kaj la membroj, ne nur kiel pe- 
ranto, sed kiel aganto. Reliefiĝas 
la fakto, ke FK pli rekte ol la 
Plenuma Estraro estas ligita al la



w
 

regionaj esperantaj movadoj, ĉar 
ĝi konsistas el la prezidantoj aŭ 
reprezentantoj de la Federacii- 
ĝintaj Asocioj. 

Nu, por ke ĝi faciligu la dia- 
logon inter BEL-Estraro kaj la 
membroj, mi opinias ke estas 

necese ŝanĝoj en la statuto de BEL, 
ĉar laŭ tiu regularo preskaŭ ĉiuj 
devoj de FK temas nur pri kon- 
trolo, “Art. 21 — Koncernas la 
Federacian Konsilantaron: 1. 
ekzameni kaj prezenti skriban 
juĝon pri la ĉiujara raporto de 
aktivadoj de la Plenuma Estraro; 
2. indiki la ĝeneralan delegiton 
kaj elekti la membrojn de la 
komitato de UEA; 3. ekzameni 

kaj prezenti skriban juĝon pri 
agadplanoj de la Plenuma Estra- 
ro; 4. aprobi la Internan kaj la 
Kongresan Regularon; 5. kunvoki 
Eksterordinaran Asembleon; 
6. peti klarigojn pri agoj de la 
Plenuma Estraro; 7. proponi al 
Asembleo la eksigon de la Plenuma 
Estraro pro voĉdonado de mini- 
mume 2/3 de la konsilantoj.” Tial, 
kune kun la kontrolaj eroj, devus 
esti tiuj, kiuj celus la integriĝon de 
la tuta brazila movado de Espe- 
ranto. Alia modifinda statuta ero 
temas pri la oficperiodo kaj de la 
prezidanto kaj de la vicprezidan- 
to de FK. Unu jaro da mandato 
estas tro mallonga tempo. 

BE Laŭ via opinio, kio mankas 
en nia landa movado? 

JCDR Okazis du Universalaj 
Kongresoj en Brazilo. En ambaŭ 
mi aŭdis multajn laŭdojn pri nia 
movado. La okazigo de du UK 
-atestas la gravecon de nialanda 
poresperanta laboro. Multaj pre- 
mioj estis aljuĝitaj al brazilaj 
esperantistoj kaj organizaĵoj. 
Brazilanoj partoprenas en la 
Akademio de Esperanto. Grand- 
nombras la gejunuloj, aten- 

  

tokaptas la entuziasmo de la 
brazilaj esperantistoj, multaj 
organizaĵoj delonge funkcias, 
Brazila Kongreso de Esperanto 
ĉiujare kunigas centojn da homoj, 
dum diversaj renkontiĝoj oka- 
zas tra la lando, ni havas unu el la 
plej grandan libroservon en la 
mondo, ĉi tie funkcias la fama 
eldonejo Fonto, ne hazarde 
Amerika Komisiono havas ofice- 
jon en Brazilo, oni verkas poe- 

ziojn, didaktikajn materialojn, 
kanzonojn ktp. 

Kio mankas? Jen grava deman- 
do, kies respondo estas tre mal- 
facila! Mi forte opinias, ke mi ne 
eraros se la respondo estos inte- 
griĝo, en la senco ke ĉiuj fortoj 
devas harmonie kunagi por 
sinergie atingi la celojn, klare 
difinitaj surbaze de demokratia 
interkonsento. 

Krei la kondiĉojn por aperigi 
la integriĝon estas ĝuste rolo de 
BEL, miaopinie. Ne nur de BEL- 

Estraro, sed ankaŭ de Federacia 

Konsilantaro, ĉar FK teorie pli 
bone ol la estraro konas la po- 
tencialojn de la esperantistoj en 
ĉiu brazila regiono. Okazas, ke de 

kiam BEL translokiĝis al Braziljo, 
la sinsekvaj estraroj ne sukcesis 
agi tiukampe, ĉar preferis direkti 
ĉiujn fortojn al la plibonigo de la 
materiaj kondiĉoj, por havigi al 

la organizaĵo konkretan kaj soli- 
dan bazon, kun la necesaj mate- 

riaj rimedoj, kiuj ebligos sekuran 
antaŭenigon. Espereble la ve- 
nonta(j) estraro(j), helpota(j) de la 
antaŭe menciita kaj ankoraŭ 
mankanta “ĉenero” en la organi- 
za strukturo, sukcesos efektivigi 

tiun novan etapon en nia historio. 

BE Ĉu monmanko estas 
problemo por nia movado? 

JCDR Progresi estas revo de la 
organizaĵoj. Mono parte garantias 

lnetervjuo 

ĝin. Okazas, ke krom ebligi la 

progreson, mono ankaŭ “nutras” 
la revon, kreskigas ĝin. Tial, post 

atingi la unuajn ŝtupojn tra la evo- 
lua vojo, oni volas iri pli alten, kaj 

tiam denove oni bezonas monon. 
Ĉar estas senfina tiu cikla sistemo, 
mono ĉiam estas bezonata, kaj 

sekve mankas. En Brazilo, mal- 

graŭ tio, ke kelkaj grupoj preskaŭ 
stagnas, ĝenerale Esperanto- 

movado kreskas, kaj kune kun tiu 
progreso ankaŭ kreskas la mon- 
manko. 

Brazila Esperanto-Ligo spertis 
kaj periodon de monmanko kaj 
periodon de relativa trankvilo 
tiurilate. Oni scias, ke iu mecene 

donacis al BEL grandan sumon. 
Multajn jarojn la sinsekvaj BEL- 
estraroj uzis la monon por pli- 
bonigi la sidejon, kompletigi la 
ekipaĵaron kaj meblaron, pli- 
riĉigi la libroservon, eldoni 

K-diskojn, librojn kaj buntan 
revuon. Tio permesis al BEL 
grimpi pliajn altajn ŝtupojn, 
tamen samtempe kreskigis la 
elspezojn, ĉar oni bezonis pli da 
monon por la impostoj, la kon- 

sumoj de akvo kaj elektra ener- 
gio, aĉetado de paperoj, inkoj 
kaj ceteraj eroj por la komputiloj 
ktp. La donacita mono finiĝas kaj 
baldaŭ la monmanko denove 
prezentos sin, laŭ la cikla sistemo. 
Kompreneble granda parto de la 
ricevita mono konsistigas la 
aktualan kapitalon de BEL, kiel 

la stoko de libroj, la ekipaĵaro kaj 
la 7 ĉambroj. Okazas, ke ordinare 

oni bezonas kontantan monon 
por funkciigi la tutan administran 
strukturon. 

Kiel havigi ĝin? Se mi scius la 
ĝustan respondon, krom BEL- 
kasisto mi tutcerte estus ministro 
pri ekonomio! Ordinare, finance 
eltenas la Esperanto-movadon la 
membro-kotizoj, donacoj, disven-



intervjuo 

dado de libroj kaj esperantaĵoj, 
kongresoj kaj similaj aranĝoj. 

Sporade estas financa apogo de 
privataj firmaoj aŭ publikaj 
instancoj. Kelkaj projektoj kaj 
ideoj nuntempe cirkulas en la 
brazila esperanta medio. Ĉu iu(j) 
el ili sukcesos? Mi arde esperas 
ke jes, tamen ankoraŭ restas du- 

boj tiurilate. Nur pri iu punkto mi 
“ne dubas, temas pri la neceso 

pligrandigi la nombron da espe- 
rantistoj! Se BEL havus 3000 
membrojn, ekzemple, la enspezo 
nur de la jarkotizoj sufiĉus por 
la nunaj elspezoj. La monon 

venintan de la ceteraj fontoj 
oni uzus por specialaj projektoj. 
Bedaŭrinde BEL-membraro 
nombras malpli ol 1.000! Pro tio, 

esperplene mi akompanas la 

evoluon de la projekto Nesto (http:/ 
/wwuw.ameriko.org/nesto) , iniciato de 

D-ro Adonis Saliba, komisiito de 

UEA por la Amerika Komisiono, 

kies oficejo estas en la brazila ur- 
bo San-Paŭlo. Laŭ D-ro Adonis, 

Nesto estas vera “fabriko” de es- 

perantistoj. Ni atendu do tiujn 
“produktaĵojn”! 

BE La farendaĵoj rilate Es- 
peranton dependas multe el 
volontula servo. Ĉu tiu kadro es- 

tas modifebla? 
JCDR Jes, sed nur parte. La 

volontuloj ĉiam estas bonvenaj, 
ĉar ordinare idealismo puŝas ilin 
al Esperanto, kaj idealismo estas 

grava por la Esperanto-movado. 
Kompreneble ne temas pri naiva 
idealismo, tamen firma, preciza 

kaj objektiva sento. Imagu se Za- 
menhof ne estus idealisma homo! 

Brazila Esperanto-Ligo, laŭ mi 
scias, ĉiam ricevis la helpon de 

volontuloj. Iagrade la estraranoj 
mem estas volontuloj, tamen 
ordinare oni uzas la vorton por 

indiki la homojn, kiuj spontanee 

prezentas sin por labori en la 
esperantaj organizaĵoj. En BEL- 
sidejo estas tiaj bonvolemaj ho- 
moj, kiuj helpas en diversaj 
kampoj. Eĉ se iam BEL sukcesos 

dungi homojn por profesie labo- 
ri en la sidejo, tutcerte la volontu- 

loj daŭros sian nemalhaveblan 
helpon. 

BE Kadre de la 39-a BKE 

okazos balotado por elekti novan 

BEL-estraron. Ĉu administri BEL- 
on plezuras? 

JCDR Plezuras, kiam retros- 

pektive oni konstatas, ke la or- 

ganizaĵo progresas danke al onia 
kontribuo. Plezuras, kiam oni 

sukcesas plenumi la laborojn 
ĝustatempe, kun sufiĉe da ri- 
medoj, en harmonia etoso, kal- 

kulante je la kunlaboro de aliuloj. 
Kvankam la reala situacio kelkfo- 

je ne estas tiel glata, nuntempe en 
BEL-sidejo regas harmonio kaj 
kunlaboreca sinteno, kaj la 

materiaj rimedoj sufiĉas por 
relative longa tempo. Bedaŭrinde 
oni ne sukcesas akurate fini la 

taskojn - kaj eĉ flankenlasas 
kelkajn el ili - pro la nombro de 
vakaj postenoj en la estraro, kies 
antaŭaj okupantoj kune kun 
kelkaj komisiitoj pri diversaj ser- 
voj aŭ rezignis aŭ simple “forlasis 
la plugilon”. 

Aliflanke, suferigas klaĉado, 
senpravaj plendoj, atakoj surbaze 
de mensogoj; kiamiu ajn tordas 
la faktojn, kaŝas sian malbonan 
intencon, perfidas ktp. Kelkfoje 
oni spertis tiajn malagrablajn 
situaciojn kaj na- ture nutris la 
ideon ne plu akcepti postenon en 
BEL-estraro. Tamen, post la 

malfacilaj momentoj venas la 
konstato, ke valoras la penon 

eventuala ofero se iagrade oni 
kontribuis por la “venko” de 

Esperanto. 

  

    

Mi supozas, ke la eblaj kan- 
didatoj por la balotado dum la 

39-a BKE estas homoj, kiuj jam 
spertis/spertas kaj la plezurigajn 
kaj la suferigajn momentojn en la 
laboro por E-o (aŭ en la movado). 
Do ili scias, ke la defio estas gran- 

da, same kiel ne malgranda estas 

la laborŝarĝo. Tamen se tiaj ho- 
moj aperos, tutcerte multaj el la 
nunaj estraranoj partoprenos en 
la skipo de volontuloj, pretaj por 
helpi la novan grupon, kiu pre- 
nos la ne estingendan torĉon. 

BE Alproksimiĝas la plej els- 
tara jarmomento de brazila 
Esperanto-movado — la Brazila 
Kongreso de Esperanto. Tiam, 
krom la feliĉon renkonti multajn 
amikojn pri idealo, la samideanoj 
havas la oportunon diskuti nia- 
landan movadon kaj elekti novan 
skipon por estri LIGON ĝis julio 

2007. Antaŭ tiel atendinda mo- 
mento por brazila samideana- 
ro, mi petas de vi diri vian finan 

mesaĝon. 

JCDR BEL fondiĝis em 1907! 
De tiam, la pioniroj, la kleruloj 

kaj la agemaj estraranoj multe 
kontribuis por la brila periodo, 
dum la tuta funkciado de BEL en 
Rio de Ĵanejro. Ili ĉiuj meritas gra- 
tulon! En 1986 BEL translokiĝis al 
Braziljo kaj komenciĝis nova 
etapo, kiam alia grupo da homoj 
prenis la torĉon kaj, post la foriro 
de iuj kaj la alvenoj de novaj, tenas 
ĝin ĝis hodiaŭ. Dum 18 jaroj tiu 
grupo multe laboris, kaj tutcerte 
pli ol unu fojon misagis, tamen 
ĉiam celis la bonon por BEL. Rilate 
unu punkton ne estas dubo, ĝi 
plenumis gravan mision, t.e. havi- 

gi al BEL solidan bazon, laŭ la 

materia vidpunkto. Mi estas 
konvinkita, ke alvenis la tempo por 

fini tiun fazon. Jen do la ĝusta 

momento por tiu renovigo!



   

La valoro de la forĵeteblaĵoj. 
Ĉu ili taŭgas aŭ ne? Jen la demando! 
Emerson Werneck 

onsiderante la evolui- 
radon de la homaro, 
pasis jam konsiderinda 

tempo de tiam, kiam la kolektiva 
menso sin direktis al priekologia 
atento, tio estas, direktiĝis cele 
garantii ke la vivmedio restu taŭ- 
ga por la venontaj generacioj. 
Tamen, atingite tiun kompren- 

nivelon, retroigo ne plu eblas. 
Feliĉe, jam pasis la tempo, kiam 
oni moknomadis la plej kons- 
ciajn naturdefendantojn “le- 
gomvendistoj”, “fanatikuloj”, eĉ 
“lunatikoj”. Male, hodiaŭ, se iu 
deklaras sin ekologirilate nein- 
teresema aŭ maldevigema, tiu tuj 
suferos diskriminacion kaj eĉ res- 
tos flanke lasita kiel ekstermo- 
dulo kaj 'neŝatato. Sekve de tio, 
iĝis ordinaraĵoj esprimoj kiel 
“planita naturprotektado”, “bio- 
malkomponebla”, “vivmedia 
modifo” kaj “recikligado”. Ĝuste 
pri ĉi tiu lasta koncepto temas la 
sinsekvaj paragrafoj. 

La intenco estas eldiri ne la 
lastan vorton pri la temo, nek 
trovi respondojn al ĉiuj ĉir- 
kaŭvolvaj defioj, sed recikligi la 
pensmanieron de la legantoj 
rilate sian propran partopre- 
„nadon ĉirilate kaj pri la reala 
graveco, kiun la temo havas 
antaŭ sia ĉiutaga vivo. Fine, ni 
diros ke ne sufiĉas scii tion, ke la 
recikligado ekzistas, ke ĝi estas 
jam praktikata vastskale. Nun 
oni bezonas scii pli: Kion povas 

aŭ ne recikligi? (Vidu tabelon). 
Kiel ajn civitano povas parto- 
preni? Kion malfavoras por ke 
multaj ankoraŭ ne recikligas? 

La plej efika procedo impresi 
ĉijarcentan ordinarulon estas uzi 
dirmanieron respegulanta eko- 
nomian efekton; 

montranta kion 
ĉiu ago kaŭzas sur 
lia/ŝia individua 
buĝeto. Tiele oni 
devas disvastigi la 
fakton, ke ni po- 
vas ege profiti per 
la novaj medipro- 
tektantaj prakti- 
koj. Vere eĉ ironi- 
as pensi ke ĝuste 
la kapitalisma re- 
zonado, kiun naskis la medipro- 
tektantaj procedumoj, ebligis la 
recikligadon pli intensiĝi meze 
de entreprenemaj iniciatoj je la 
finoj de la pasinta jarcento. Ĉi- 
maniere la polucio kaj la senar- 
barigado — finrezultoj de la 
kapitalisma produktopraktika- 
do - fariĝis studcelo kaj esploro, 
ne pro sia propra malvaloro — 
ekzemple: minackapabloj al la 
homa estonteco — sed jes, pro la 
tuja financkompenso, kiu signi- 
fas la nura fakto de la entre- 
prenistoj sin montri interesataj 
ilin eviti aŭ minimumigi. Eĉ se 
la devena motivo por ke la in- 
dustrioj investus en ekoligion 
estis distordita, tamen oni devas 

  

Recikligado 

tosti la novan penson rezultatan. 
Nun pruvitas, ke la entreprenoj 
povas havigi profitojn eĉ pli 
granda ol antaŭe, se ili produk- 

tas konscimaniere ekoligie kaj 
precipe se ili evitas disperdon, 
reutiligante tion, kio estas pro- 

fitebla el la kon- 
siderata nura ru- 
bo. Baldaŭ, pli kaj 
pli da entreprenoj 
estos aliĝintaj al 
la laŭ “verda” pro- 
duktmaniero. 
Konsekvence ĉiuj 
profitos... 

Cifere kalku- 
lante tion, oni 

taksas ke Brazilo 
perdas jare 4,6 mi- 

liardojn da realoj, pro manko 

de recikligad-programoj — laŭ 
takso de la Nukleo pri Politikoj 
kaj Strategioj de Universitato de 
la ŝtato San-Paŭlo. Tutlande la 
potaga neprofita rubamaso 
averaĝe estas 2 401 000 tunoj. 
Preskaŭ 4096 el tio estas hejm- 
rubo kaj ĉirkaŭ 40 000 tunoj 
eĉ ne estas kolektataj aŭ prizor- 
gataj. Do estas ne nur demando 
pri ne monprofito, sed deman- 

do pri multe perdi, ĉar tiu rubo 
rezultos elspezon por urba 
purigado, por retransportado 
kaj eĉ elspezo por sanservoj, pro 
la malsanoj kiujn povos ĝi esti- 
gi. Tiel, al tiuj, kiuj diras esti 

multkosta efektivigi programojn 
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Recikligado 

pri recikligado aŭ rubo-prizorgo, 
oni devas argumenti ke de mez- 
ĝis longdaŭra tempo multe pli 
kostiĝos ne ilin efektivigi. 

Mi ne volas ĝeni la esperan- 
tistan leganton — kiu plej bone 
uzas sian tempon praktikante 
la akuzativon kaj disvastigante 
nian lingvon — per historio aŭ 
panoramo de la tra-la-monde 
recikligigada uzado. Al tio sufi- 
ĉas kelkaj klakoj je la kompu- 
tilo kaj tuj tiu, kiu sin disponos 
al tio, havos vastan materialon 

per la interreto por analizi. Ta- 
men mi volas averti pri la fakto 
Brazilo sintrovi treege malpro- 
gresa tiurilate. Laŭ IBGE (1), 

averaĝe nur 5090 el la hejmaj 
reziduoj oni metas en kontrole- 
blajn sanitarajn rubuejojn. El 
la 5 507 brazilaj urboj, nur 128 

havas selektivan rub-kolektejon, 
tio estas, oni selektas rubojn laŭ 

ties ĉefaj konsistaĵoj (plasto, 
papero, vitro kaj metalo), tio es- 
tas, laŭ ties potencialaj recikli- 
gigeblecoj. Kaj nemultnombraj 
estas la urbegoj kiuj adoptis 
programojn cele incentivi par- 
toprenon de iliaj urbanoj en la 
rubselektado. El ili elstariĝas 
San-Paŭlo, Kuritibo, Recifo kaj 

Portoalegro. 
Ĉu la legantoj scias ke tiaj 

programoj salajras la homojn, 
kiuj rubon kolektas selektive 
kaj ĝin liveras al specifaj kon- 
trolcentroj? Ĉi tiu fakto jam 
kontribuis al signifa ŝanĝo de 
la vivo de multaj homoj, kiuj 
antaŭe ricevadis etetajn mon- 
pagojn. Por iuj, tio povas signifi 
solan ŝancon mone subtenadi 
sin senbezone almozpetadi. Tio, 

eĉ se ne ŝajnas, ekzempligas kiel 

el rubo povas elveni io treege 
valora, nome digneco. 

Pro tio, ke mi juĝas la le- 

gantojn pensema elito, avan- 

garda je la tempo, ĉar ili jam 
adoptis lingvon kiu solvos la 
prikomunikadajn mondajn 
problemojn, mi invitas vin agi 

kiel publikopi- = 
nion konstruantaj, 
kio efektive vi es- 

tas. Enketu ĉe viaj 

najbaroj, lernejoj, 
laborejoj, kvar- 
taloj, urboj, por 
kontroli la scigra- 
decon de la homoj 
ĉi-afere kaj ka- 

rakteriza devon- 

tigo ke oni havas 

rilate la medipro- 
tektan demandon. Ĉies estas la 

respondecoj. Ni ne devas atendi 
tion, regaro faru konsciencoce- 

lajn kampanjojn. 

Eble interesas rememori ke 

ni estis alkutimigitaj al ĉio, sed 

ne saĝe ĵeti for objektojn. Kom- 

preneble ni jam pasis la fazon 
forĵeti surirejen restaĵojn kaj 
pakumojn de tio, kion ni ne plu 
volas. Sed hodiaŭ oni bezonas 

scii forĵeti objektojn rubujen. 
Kutimetoj akiritaj povas fari 

grandan diferencon inter esti 
partoprenanto de mediprotek- 
tado aŭ esti partoprenanto de 

medidetruado. Konscii, ekzem- 
ple, ke tiu plasta sako, kiun vi 
akceptis de la butiko, utilos ape- 

naŭ dum la tempospaco de la 

butikeliro al rubujaliro, kaj ke ĝi 

estos tute neniigita nur post cent 
jaroj. Ke tiu vitra botelo ien forla- 
sita atendos ne malpli ol 10 000 

jarojn por neniiĝi. Tamen ĝi 
povus multe pli efike esti repro- 
fitita por aliaj uzoj. Ĝi povus eĉ 

esti remodlita je la formo de aliaj 
objekto, kiu verŝajne multe pli 

  

utilus. Ĉu via entrepreno — aŭ la 

murfermita domaro ĉe kiu vi 
loĝas — jam havas specifajn rubu- 
jegojn por -vitra, -papera, -plasta 
kaj -metala - la kvar plej reliefaj 
recikligeblaĵoj? Indas memori ke 

pilojn kaj pos- 
telefonajn 
bateriojn oni ne 

devas forĵeti 
mikse kun or- 
dinaraj ruboj. 
Oni devas ilin 

porti al tiaĵaj 
varvendejoj, por 
speciala selekto, 

ĉar ili konsistas 
el radioaktiva 
danĝera mate- 

rialo. Kaj ne malutilas sugesti 
ke aluminiaj ujoj kaj boteloj el 
PET (polie-tileno-tereftalato) 

devas esti premitaj, por ŝpari 
spacon kaj faciligi iliajn ko- 
lektojn kaj transporton al 
ricikligejoj. 

Eĉ materialoj, kiuj deko- 
mence estis konsiderataj ne- 

recikligeblaj, nuntempe estas 
reprofiteblaj. Inda ekzemplo 
estas pneŭoj, kiujn oni povas 

plurfoje refari, rezultante el tio 

grandan monŝparon, ĉar tio 

evitas multoblajn aĉetadojn de 
novaj pneŭoj. Kompreneble 

nombro da pneŭrefaradoj ha- 
vas limon, sed iel ajn la pneŭa 
uzodaŭro povas esti plurfoje 

multobligata antaŭ decidi no- 

van aĉeton. Eĉ la forĵetindaj 
pneŭoj povas ankoraŭ esti re- 
utiligeblaj diverscelen. Ekzem- 
ple: ĉe civila inĝenierio; ĉe ener- 
gia produktado; ĉe asfalto mo- 
difita per kaŭĉuko; ĉe fabrikado 
de sandaloj ktp. 

Fine, mi ŝatus reinviti la ĉiu- 
landajn legantojn recikligi la



   ideon pri recikligado. Tio es- TABELO PRI DISERIGA TEMPO-DAŬRO DE KELKAJ MATERIALOJ 

tas, recikligi la ideon, kiu staras 
malantaŭ ĉio nome: la maksi- 
muman utiligadon de ĉio, la 

  

de FUNAP (2). E 

Notoj pri mallongigoj: 

Organika materialo de 3 al 6 monatoj 
  

Papero de 2 al 4 semajnoj 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(1) IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (Brazila Institucio pri Geografio kaj Statistiko). 
(2) FUNAP = Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Fondaĵo por Helpi la Enkarcerigita Laboristo). 

    

: a: Pakumoj "Longa Vida " (Longa Vivo) 100 jaroj : potencialon, kaptante kreivajn - - r 
modelojn pri reutiligado, laŭ onservujo el lado RO E 
aliaj parametroj. Tiel, tio povos Uio el aluminio o. | 
taŭgi al ĉio en niaj vivoj. Jen Plasto ĝis 400 jaroj l 
imitinda kreaĵo de la Univer- Botelo el vitro nedifina ; 
sitato de Braziljo: ĝi okazigis — ponietilenaĵo (portugallingve: isopor) nedifina E 
kurson pri recikligado de pape- s aa = É 
Drizonulo, Ea secjobro coritio LISTO DE MATERIALOJ REGIKLIGEBLAJ KAJ NERECIKLIGEBLAJ . 
“Recikligante Paperon kaj Vi- (KROMNOMATAJ: NEAKGEPTEBLAJOJ) a 
vojn”. La sukceso de la progra- ; 
mo bazis sin je la fakto ke 8590 — | 
de la homoj, kiuj elprizoniĝis, Ceramikaĵoj s 
ne sukcesas oficojn kaj ili rea- Dratara spongo E 
encas. Iamaniere tiu fakto - Foreteblaj kafglasoj Elektraj konektingoj 
respegulas tion, ke la sociko- — “Siasoj Forĵeteblaj cigared-partoj 11 
munumo ne. konsideras la danas (aleoj Fa 
homan materialon reprofite- ; N 
bla, ĉefe pro tio, ke la homoj ne ——— = r 

Konstrurestajoj a Glubendo o 

Ujoj el lado (oleujoj, kolbasujoj, laktujoj ktp) Gluetikedoj = 
Margarinujoj, tuboj, plastaj sakoj Higiena papero 2 

= Karbopapero 7 
Netaŭgaj afiŝoj Lampoj A 

Pakumoj Malpuraj paperoj 1 

Paperaj eltranĉaĵoj Metalizitaj paperoj E 

Paper-ekzamenoj Miksaĵoj el paperoj, plastoj kaj metaloj q 

Paper-kopioj Paperaj buŝtukoj 7 

Paper-kovertoj Parafinigitaj paperoj E 
Paperoj Plastigitaj paperoj ' o 
Paper-skatoloj Plataj vitroj Ĵ 

havigis lernitan oficon dum la Piastoj Porbiskvitaj pakumoj 
enprizona sperto. Instruante al  Plurformaj vitraj boteloj Porcelanaĵoj 
la prizonulo oficon, la Univer- Porkomputlaj paperoj Speguloj 
sitato sukcesis manto aa Retreŝigaĵujoj Televidilaj tuboj 

1 ilin por la labormerkato kaj À 
"eduko la procentan koj ad —— —— nem 
reincidon je 15%, laú informoj — = 

Vitroj
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Ki Neston: Preparaĵo el cerealoj kaj fruktaj pulpoj 

(frago, piro, bananoj. Ĉu hazarde temas pri apogo al 
la projekto Nesto(n) de Adonis Saliba - la estro de 

AK (Amerika Komisiono)? 

    

    

  

    

  

E Talento: Temas pri 
ĉokoladaĵo. Eble oni 

elpensis ĝin cele omaĝi 
eventualan venkinton de iu 
esperanta beletra konkurso. 

A) = Sukita: Tutcerte la fabrikanto 
A prenis la oranĝojn kaj sukigis ilin. 

  

GD Arbo: Parfumo fabrikata de entrepreno “Boticário”. 
El kiu arbo, la etikedo ne klarigas. 

  

M Bono: Kun tiu nomo, neniu dubas 

pri la bona gusto de la biskvito. 
Kl Salton: Se vi ekscese trinkos la vinon, 
tutcerte ne sukcesos fari olimpikan salton.



    

     

     
    

  

Ĉiu osperuniaj ver pomoj eŭ piur Boipekedloj? 

    

   

  

     

  

Foj-foje samideanoj surpriziĝas vidante tie kaj tie esperantajn nomojn. Multfoje temas pri varnomoj. — 8 
-— Alifoje temas pri nomoj de entreprenaj organizaĵoj kaj kelkfoje pri ajnaĵoj. La esperantistoj restas iomete — '. 

p dubemaj, ĉu ili estas vere esperantaj nomoj aŭ temas nur pri koincidoj. z 
| sc Jen BE montras kelkajn tiaĵojn. | 

À Kaj mi povas aldoni: Kun kia plezuro esperanta gazetaro reklamus pri tiuj kvazaŭaj esperantaĵoj. a 
E = Se vi estas aŭ konas entreprenistojn, kiuj produktas varojn kun esperanta nomo invitu ilin reklami é 

— sur BE-pagoj. Anoncprezo estas sur la 3-a paĝo. s 
Tutcerte anoncitaj produktoj baldaŭ tutmonde estos konataj. É 

13 

| : N 
MEspero: Ĉu por tiuj,kiuj revegas posedi 

aŭton? 5 
3 

2 
cd ' | 7 

Ly p ; A 
(sb ; 

E Stilo: Eble la aŭto sugestas la zamenhofan stilon f 
esperantisto veturi: “Nur rekte, kuraĝe kaj ne J 

GD Kia Besta: Temas pri aŭto fabrikita de la koreano 
Kim Woo-Choong. Efektive li omaĝas la 

Internacian Lingvon. Li estas Esperantisto. Lia 
biografio en Esperanto troviĝas en la verko 

“Vastas la mondo, multas laboro”. 

  

    
    
   



O ento anka 
E-O meu us Ko =] 
  

14 

Registara instanco 
reatestas la 

publikan utilecon de BEL 

La estro de la Kunordiga Fako pri Justico, 
Titoloj kaj Kvalifikado (organo de la Ministe- 
rio pri Justico de Brazilo), je la 24-a de majo 
subskribis ateston deklarante portugallingve 
tion: ĉar estis aprobita la raporto kaj la pris- 
kriba montro de la enspezoj kaj elspezoj de BEL 
rilate la jaro 2003, laŭ postulo de la 4-a artikolo 
de la Leĝo n-ro 91/35 kaj la 5-a artikolo de la 
Dekreto n-ro 50517/61, Brazila Esperanto- 
Ligo havigas al si la rajton pluteni la titolon de 
Organizo kun Tutlanda Publika Utileco laŭ 
Dekreto de la 26-a de oktobro 1921, publiki- 
gita en la Oficiala Taggazeto de 26/10/1921. 

La atesto validas ĝis la 30-a de aprilo 2005. 
Atentema noto: Por daŭre BEL elteni la 

titolon, la estontaj estraroj de BEL nepre devas 
kontentigi la supre menciitan postulon. 

39-a Brazila Kongreso de 
Esperanto 

Ĝis la 30-a de junio 2004 BEL faris la aliĝon 
de 350 kongresanoj. 

Jen la tabelo de ĉiuj aliĝintoj al la 39-a BKE 
laŭ federaciaj ŝtatoj kaj el eksterlando: 

Kvanto da aliĝintoj ĝis la 30-a de junio 2004: 350   

Eks“ S eksterlandanoj ne loĝantaj en Brazilo 
Sumo de la kotiz-valoroj ricevitaj: R$ 16.800,00 

Aliĝoj laŭkategorie: 

1 2 3 4 5 6 

214 41 2 63 1 29 
  

Pliaj informoj estas trovataj en TTT-ejo: 
www.esperanto.org.br/boletim.php. 

Se la leganto bezonas pli da informoj pri la 
39-a BKE bv. tuj peti ilin de BEL. 

Forpaso 
José Róiz Oliveira 
(20/8/1921 - 5/8/2003) 

Nur antaú nelonge BEL-estraro sciis pri 
la forpaso de D-ro José Róiz Oliveira okazinta 
je la 5-a de aúgusto 2003. D-ro Róiz estis 
fakdelegito de Universala Esperanto-Asocio 
pri medicino kaj dumviva membro de Brazila 
Esperanto-Ligo. D-ro Riz loĝis en Belo Hori- 
zonte — ĉefurbo de la brazila provinco Minas Ge- 
rais. Li estis membro de UMEA (Universala Me- 
dicina Esperanto-Asocio). Li verkis plurajn 
artikolojn por la gazetaro, el kiuj ni elstarigas la 
portugallingve titolitajn Esporte mata (Sporto 
mortigas), Por que esporte mata? (Kial la sporto 
mortigas?), Dançar é melhor que andar (Dancadi 
estas pli bone ol piediradi), Alimentação e Obesi- 
dade (Mangago kaj Obezeco) kaj Almoçar e jan- 
tar (Tagmanĝi kaj verpermanĝi). Li estis la 
aŭtoro de la polemika libro Esporte mata (Sporto 
mortigas). Kelkaj el liaj artikoloj estis publikigitaj 
en Medicina Internacia Revuo — UMEA-eldono 
- kaj en la portugallingve revuo Caros Amigos 
(Karaj Amikoj). Pro la konstanta apogo donita 
al la esperanto-movado, nome de brazila espe- 
rantistaro BEL-estraro dankas D-ron José 
Roiz kaj kondolencas lian vidvinon kaj pliajn 
familianojn.



         

     
  

  Esperantisma 

Petu provnumeron êe 

La Gazeto, 55210 Creue, Francio 
lagazeto(Qosiek.org 
http://www.lagazeto.com 

Se vi ŝatas muzikon, ĉi tiu estas via retejo: 

  

Verdastelaj Brazilaĵoj 
realo: 18,00 

$ Valoro kun rabato. 

aĉeteblaĉeBEL | RAR tarifi
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11-a E-Renkontiĝo de 
Brazlândia 

Organizita de la 
Lernejo Lazaro 
Ludoviko Zamenhof kaj kun la ĉeesto de 66 
homoj, inter ili la Prezidantoj de Brazila 
Esperanto-Ligo kaj de Taguatinga Esperanto-Klubo, 
je la 26-a de junio okazis la 11-a Esperanta 
Renkontigo de Brazlândia, suburbo de Braziljo (DF). 
Tiam prelegis pri la temo “La graveco de la 
internacia lingvo Esperanto por la mondo” D-ro 
Ulisses Riedel, Prezidanto de la neregistara 

organizaĵo Uniao Planetaria (Planeda Unuiĝo). 
Sin prezentis dum la arta parto de la unutaga 
evento: muzik-ensemblo Nova Erao kaj 
pluraj grupoj de lernejanoj. 
La evento ripetiĝas ĉiujare ĉiam je la 4-a sabato 
de la junia monato. 
Por perrete komunikiĝi kun la lernejo skribu al 
esardeiro(Qig.com.br . 

Esperanto en ŝtata lernejo 

Karagŭatatuba Esperanto-Grupo (KEG) enkondukis, 
ekde la 17-a de aprilo, Bazan Kurson de Esperanto en 
la ŝtatan Lernejon Alcides de Castro Galvĉo, ĉe strato 
Benedito Zacarias Arouca 225, kvartalo Ipiranga 
(Karagŭatatubo - SP), sur baze de la programo 
“Familio en la lernejo”. Mauricio Monken Gomes, 

Prezidanto de la Grupo gvidas la kurson. 
Apogmesaĝoj estas bonvenaj kaj ili devas estas 
adresitaj al la lerneja direktoro, instruistino Urda 
Ferreira Soares Batista, retadreso 

f.paraguassu(0bol.com.br.. 

La projekto celas la lernantojn de lernejo kaj iliajn 
familianojn sed oni akceptas eventualajn aliĝojn de 
interesatoj el la komunumo. 
Klarigo: “Familio en la lernejo” estas programo por 
altiri al la eduka kaj kultura etoso de la lernejoj la 
lernantajn familianoj dum semajnfinoj, sabate kaj 
dimanĉe. Pluraj kursoj ekaperas tre ultilaj al la 
plibonigado de la kulturo de la lokanoj. 

Informis KEG 

sea 

RENO 

K q 
Balotado kaj 
Estrar-enpostenigo en DEG 

- Je la 21-a de marto estis elektita kaj enposteniĝis la 1-a 
estraro de DEG — Divindpolis Esperanto-Klubo. Jen la 
nomoj de la estraranoj: Prezidanto: Paulo Roberto de 
Oliveira; Vicprezidanto: Braz da Izaltacĉo Dias; 

Sekretario: Clara Eustáquio Barbosa; 
Bibliotekisto: Clara Eustáquio Barbosa. 
Korespondaĵoj al DEG bonvolu sendi al jena adreso: 

: Avenida Antonio Olimpio de Morais, 338 — sala 804 — 

Divinópolis - Minas Gerais — BR-35500-005. 
Retadreso: divesperanto(Qig.com br. Telefono: 
(037) 3214-7611. 

55-a E-Renkontiĝo de 
Sud-Paraiba Valo 

Kun ĉirkaŭ 100 partoprenantoj 
proksimume, plensukcese okazis je la 
7-a de Marto 2004, en la urbo São 

  

: Jose dos Campos, diste 100 Km for 

de San-Paŭlo kaj 300 Km for de Rio-de-Ĵanejro, la 
tradicia Regiona Renkontiĝo de Sud-Paraiba Valo. 

IX MIRECO 

Minasa Renkontiĝo de 
Esperanto Centro Okcidenta 

Ĝi okazis je la 18-a de Aprilo en la Ŝtata Lernejo 
Prof-ro Joaquim Rodarte, lokita en la urbo 
Formiga - MG. Partoprenis en ĝi pli malpli 70 homoj 
el diversaj urboj. La ĉefa temo estis La Defio de la 
Lingvoj. Dum la evento estis prezentata la filmo en 
Esperanto adaptita de rakonteto de Han Dong el la 
ĉina libreto Oranĝa Ombrelo eldonita de Ĉina 
Esperanto Eldonejo. La filmon faris Joe Bazilio kaj la 
spektantoj entuziasme aprobis ĝin. Ĝia titolo 
estas “Tiel estas la Vivo”. Joe intencas prezenti ĝin 
kadre de la 39-a BKE. 

Raportis Joe Bazilio, el Formiga-MG



8 

a filatela kolekto “Babelo 

| estu detruita!” - http:// 
babelo.subito.ce - de James 

Rezende Piton (Campinas- 

Brazilo), partoprenis la 10-an 

BRAPEX - Brazila Filatela 
Ekspozicio — de la 22-a ĝis 30- 
a de majo 2004 -, sub la 

aŭspicio de la brazila Poŝto kaj 
brazilaj filatelistoj omaĝe al la 
450-jariĝo de la urbo San- 
Paŭlo. 

Priskribante la ling- 

van problemon kaj la 

historion de Esperanto 
per filatela kaj historia 
materialo tra siaj 80 
paĝoj, la kolekto estas 

unu el la du ricevintaj 
en tiu BRAPEX la medalon 

“grandvermejlan”. Tiu rango si- 
tuas sub la ora kaj super la 
arĝenta medalo kaj rajtigas la 

| 
E 

(4
14
73
31
 

Sano kun kvalito 
Multmiksa pulvora sojo 
netransgenetika kun lecitino 
Gustoj: ĉokolada, fraga, vanila, 
banana, cappuccino, porinfana, natura 

  

kolekton proponi sin 
al estontaj internaciaj 
ekspozicioj. 

La premioj al- 
juĝitaj de la ĵurio 
al la konkura gru- 

po, ĉifoje dediĉita ekskluzive 
al la t.n. pritema filatelo, estis: 

l grandora medalo, 2 oraj, 2 
grandvermejlaj, 6 vermejlaj, 4 

   

  

      

  

   
   

      

   

    
   

  

grandarĝentaj, 
11 arĝentaj kaj 9 
arĝentumitaj 
bronzaj medaloj. 

Pro la parto- 
preno en inter- 

nacia ekspozicio en 
Kopenhago “Hafnia 
01”, en kiu ĝi ricevis 

vermejlan medalon, la 
kolekto havis sian 
tekstaron tradukitan 
en la francan, unu el 

la oficialaj lingvoj de 
la Internacia Filatel- 
Federacio (FIP). Vizi- 

tantoj minimume informitaj 17 
pri Esperanto ne trovis pro- 
blemojn por kompreni la sin- 
sekvon de la kolekto. 

La 10-a Brazila Filatela 
Ekspozicio okazis ĉe SESC- 
Pompeĉia (San-Paŭlo). z 

  

de diversaj malsanoj: diabeto, dislipemio, 
menopaŭzo, infana malnutrado, 

osteoporozo, dikeco k.a. 

Aĉetebla ĉe la plej bonaj fakaj butikoj. 
Revendistoj estas bonvenaj. 

Kontakto: soybeanQcom.br www.soybean.com.br 
(62) 3091 1231 (62) 503 1214 

Esperanto Industria Ltda 
Nutraj, kemiaj kaj farmaciaj produktoj
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IDEOJ POR LA BRAZILA ESPERANTO-MOVADO 
Euclydes Geraldis de Carvalho" 

(Lasta artikolo el unu serio de kvin) 
(La ideoj entenataj en ĉi tiu artikolo ne celas kiun ajn personon, sed nur la bonon de la movado). 

Kursoj 

Lerni lingvon estas pli facile al 
kulturintaj homoj, ol al nekul- 

turintaj, evidente. Sed en la kazo 
de Esperanto, malgraŭ tio, oni 

devas ĝin instrui al ĉiuj kiuj ĝin 
serĉas, ĉar la serĉo estas mal- 

granda. En Brazila Esperantisto, 

jun/1999, p. 10, diris Gilbert R. 
Ledon, ke Sylla Chaves opinias 
ke “esperantisto” kun “interna 
ideo” ne bezonas esti “esperanto- 
parolanto”. Siavice Ledon diris ke 
“Esperanto-parolanto estas abso- 
lute necesa por ke nia lingvo fariĝu 
la tutmonda lingvo.” Miaopinie, 
ambaŭ pravas. (Ĉi tiu teksto jam 
estis skribita de mi antaŭ la forpaso 
de Ledon.) 

Do kion fari antaŭ tiu situacio? 
Jen sugesto: Oni starigu klasojn 
por pli kulturintaj kandidatoj, kaj 
klasojn por malpli kulturintaj 
kandidatoj, alivorte: oni starigu 
homogenajn klasojn. Ĉi tia stari- 
go justiĝas per la jenaj konsideroj: 
- Kiel diri esperante, ekzemple, la 

portugalan esprimon “moral geral”, 

se oni ne scias kio estas substanti- 
vo kaj kio estas adjektivo? “Ele € 
bonito” kaj “Ele canta bonito”, se oni 
ne scias kio estas adjektivo kaj kio 

estas adverbo? “O menino soltou o 
passarinho”, se oni ne scias kio es- 
tas rekta objekto? Kiel scii kio es- 
tas rekta objekto, se oni ne scias 

kio estas transitiva verbo? Kiel diri 
“O que ela quer?” se oni ne scias 

“Emerita instruisto kaj lernejestro 

kio estas subjekto kaj kio estas 
objekto? Kandidatoj pli kultu- 
rintaj jam tion scias, aŭ rapide 
tion komprenas, kio ne okazas 
al kandidatoj malpli kulturin- 
taj. Siavice, la instruisto ne povas 

sciigi ĉion tion al la lernantoj en 
po 60 aŭ 90 minutoj ĉiusemajne. 

Se la instruisto provas fari tion 
inter lernantoj de kulturoj divers- 
nivelaj, okazas ke, sidintaj unuj 
apud aliaj, unuj komprenas la 
sciigojn, aliaj, ne. Se la instruisto 
atentas unuj, ne atentas aliajn. 
Konsekvenco: la lernantoj mal- 

facile amos la kurson: al unuj ĝi 
sin montras malfacila; al aliaj, te- 

da. La destino de ambaŭ tipoj de 
lernantoj estas forlasi la kurson. 
Tiuj kiuj daŭras en la kurso, mal- 

multe profitas. — Do, kion fari? — 

Tiel: La kandidatoj estu dis- 
tribuitaj en klasojn konforme sia 
kulturnivelo: du klasoj, mini- 
mume, A kaj B. Tio nur povas 
efektiviĝi se la klasoj funkcios en 
la sama loko, en la sama tago de la 

semajno kaj en la sama horaro. Se 
oni agas alimaniere, ekzemple, 

klaso A, lunde, klaso B, merkrede, 

okazas kelkaj kazoj: kandidato 
destinita al la klaso A petas veni 

merkrede; kandidato al la klaso B, 

petas veni lunde; kandidatino de 

la klaso A petas veni kun sia frato, 
merkrede; kandidatino de la klaso 

B petas veni kun sia patrino, lun- 

de. Estas malfacile nei la deziron 

de la kandidatoj; tio sufiĉas por 

ke la kursoj komencu malbone. Se 
la kursoj estos en la sama tago 
ktp., kiel dirite, tio ne okazos. Se 

kelkaj perdoj okazos, estos plene 
kompensitaj per la profito de tiuj 
kiuj normale matrikuliĝas. 

Parolante pri kursoj, pri- 
pensindaj estas perkorespondaj 
kursoj. Ties avantaĝoj estas mul- 
taj. En lando granda kiel la nia, 
la plimulto da urboj ne havas 
esperanto-movadon nek espe- 
rantiston; en ili nek oni parolas 

pri esperanto. Maniero simpla, 
efika, kaj facile starigebla por 

kompensi tiun situacion, estas 

perkorespondaj kursoj. Por tiaj 
kursoj, loko, tago kaj horaro ne 
estas fiksitaj. Se pluvas, aŭ en 

vojaĝoj, dimanĉe aŭ en aliaj tagoj, 
oni povas studi. Studantoj de tiaj 
kursoj fidas pri si mem, ĉar la 

instruisto troviĝas malproksime. 
Mi mem jam donis per- 

korespondan kurson, rikoltante 
riĉajn fruktojn. Faris la kurson 
lernantoj de proksimaj kaj de 
malproksimaj urboj, de me- 
tropoloj kaj de vilaĝoj, kaj eĉ de 
mia propra urbo. En tiaj kursoj 
ne ekzistas la problemo de frek- 
venco aŭ nefrekvenco de la stu- 
dantoj nek de la instruisto. 

Siavice, la organizaĵoj mons- 
pezas (juste kaj honeste), ĉar la 
kurso havas sian koston. Ankaŭ 
okazas vendo de vortaroj kaj li- 
broj. Fine de la kurso la lernantoj 
ricevas sian diplomon. z



  

ilei$Y 
Kadre de la 38-a Brazila Kon- 
greso de Esperanto ILEI-BR 
okazigis ekzamenojn je jenaj 
instru-niveloj: baza, mezgrada, 
supera kaj porinstruista. Jen la 

listo de la sukcesintoj: 

Baza 
Ariadene Mara Figueir6, Eliana 
José Bernardes, Eni Alvim de 
Oliveira, João Gomes de Souza, 

José Batista Costa, José Roberto 
Alves de Albuquerque, Karen de 
Cassia Pereira, Maria Alves Bar- 

bosa dos Santos, Paulo Pereira 
Nascentes, Paulo Roberto de Oli- 
veira, Sonia Mary Ribeiro. 

Mezgrada 
Adalberto de Oliveira Pessoa, 
Clóvis Barbosa, José de Souza 
Melo, Lucia Marder, Luiz Carlos 

de Barros, Paulo Roberto Carva- 

lho, Rafael Lins de Olveira. 

Supera 
José dos Santos Simas, Marcia 
Valéria Colli, Maria Cecilia Car- 
valho, Oswaldo Cabral Franco 

Porinstruist 

Alberto Emerson Werneck Dias, 

Leandro de Souza, Marcelo 

Stoduto, Maria das Dores Góes 

Informis ILEI-BR 

Informis: Aloisio Sartorato 

k; 15-an kaj 16-an de Majo, 

okazis en la urbo Campo dos 
Goytacases, sub aŭspicioj de 
Asocio Esperantista de Rio de 
Janeiro kaj organizado de Cam- 
pos Esperanto-Klubo la 16-an 
Esperanto-Renkontiĝon de ŝtato 
Rio de Janeiro. 

La evento, kiu okazis en la 

komforta kaj bonega auditorio 
de la altlernejo CEFET (Centro 
Federal de Ensino Técnico de 
Campos) arigis ĉirkaŭ 50 gees- 

perantistojn el la urboj Rio de 
Janeiro, Niterói, Campos, Rio das 

Flores (el ŝtato Rio de Janeiro) kaj 
Vitoria (el ŝtato Espirito Santo). 

En la halo funkciis akceptejo kaj 
libroservo de Kultura Koopera- 
tivo de Esperantistoj. 

La Renkontiĝo komenciĝis 
sabate matene per salutvortoj de 
la Prezidanto de AERJ, S-ano 
Alfredo Aragon. Sekvis legado de 
simpatiaj kaj kortuŝaj retmesaĝoj 
senditaj de la prezidanto de BEL, 

D-ro Licio de Almeida Castro kaj 
de la Prezidanto de UEA, D-ro 

Renato Corsetti, legitaj de la 
Prezidanto de la Loka Organiza 
Komitato kaj de Campos E- 
Klubo, S-ano Ilmar G. Ferreira. 

Sekve Sylla Chaves, helpe de 
Aloisio Sartorato, prelegis pri la 
ĉeftemo de la Renkontiĝo: Infor- 
mado kaj Disvastigado de 
Esperanto: La Integriĝo de la E- 
Movado en la Socio”. Kiel lasta 
matena programero Marcio San- 
tos parolis pri la temo lom Pri la 
Historio de Campos dos Goytacases. 

Post la tagmanĝo, okazis busa 
turisma promenado tra la urbo kun 
ĉiĉeronado de Ilmar G. Ferreira.   

“Agrabla E-Renkontigo en Campos 

Je la 2-a, komencigis la post- 
tagmezaj programitaj eventoj. 
Unue psikologiino Andréa Pires 
parolis portugallingve pri la temo 
“Estranhamento Cultural”, trafe 

montrante la kialojn de la ge- 
nerale negativa sinteno de la so- 
cianoj rilate al Esperanto. Sekvis 
prelego de Floriano Pessoa pri la 
temo Rapida Vojago tra Muzik- 
Lando. Post Márcio Santos pre- 
zentis al la ĉeestantaro la novan 
porinfanan lernolibron de Espe- 
ranto, verkitan de Alcione Koritzy 

“Verdstela Amikaro”. Sekve Elmir 
dos Santos prelegis pri la temo 
Esperanto haj Socio: Kion ni ne faru? 

Je la 8-a la partoprenantoj 
renkontiĝis denove por la Arta 
Vespero, kiu konsistis el: Mi- 

mikprezentoj de Alfredo Aragon, 
prezentado de la Koruso Maria 
Franc kaj de muzikensemblo 
Acordes de Luz kaj de Neide Bar- 
ros Rego, kiu ravis la publikon, 

kantante per sia bela voĉo en ne- 
riproĉebla kaj klara E-o plurajn 
muzikojn el ŝia baldaŭ aperonta 
KD. 

Dimanĉe matene Sylla Chaves 
prelegis pri la temo Kiel Elekti 
Vortojn en Esperanto. Sekvis por- 
tugallingva debato pri la temo de 
la Renkontiĝo kun la partopreno 
surpodie de Aloisio Sartorato, 
Alfredo Aragon kaj Givanildo 
Ramos Costa kaj vigla parto- 
preno de pluraj ĉeestantoj. 

Je la 11:30 Ilmar G. Ferreira, 
nome de LOK, dankis la kunla- 

boron de kelkaj lokaj e-istoj, kiuj 
kunhelpis efektivigi la Renkon- 
tiĝon, kaj la ĉeeston de aliurbaj 

gesamideanoj. $ 
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Eksterordinara Asembleo de BEJO faras gravan decidon 
isis C. Okabe Piton 
Ĝenerala Sekretario de BEJO 

E n BE 326 oni legis no- 
teton pri la asembleo 

okazonta en la 17/04/04, en 

EASP. 
La alvoka letero estis sen- 

dita al ĉiuj 187 pasintjaraj anoj 
de BEJO, unu monaton antaŭ 
la dato de la okazigo. Per tiu 
letero ĉiu, kiu ne povos par- 
topreni la Asembleon estis 
varme petata sendi al BEJO 
siajn ideojn kaj vidpunktojn pri la temoj de la 
tagordo. Pluraj sendis leteron, retpoŝton, tele- 

fonalvokon apogante nian iniciaton, kun bonaj 

proponoj. 
Malgraŭ la malimpona kvanto da membroj 

kiuj ĉeestis kaj partoprenis la asembleon, ĝi estis 
tre fruktodona. Prezidis ĝin Rodrigo de Mĉo (SP). 

Ísis Okabe Piton prezentis la financan situacion de 
la Organizo. Pro la bonega laboro de Roger Borges 
en la revuo “Momenton!”, la disvastigado de la 23- 

a BEJK kaj la respondeca uzo de la monrimedoj, 
ni sukcesis bonan rezulton en la kaso de BEJO, 
malgraŭ la malprofito, kiu rezultis de IJK-2002. 

Unu el la temoj estis la planado de la 24-a BEJK 
en Maceio, venonte Julie. Rogener Pavinski, el Ri- 
beirŝo Preto-SP, estis nomumita kunordiganto 

pri eventoj kaj ĉefrespondecos pri la organizado 
de programo por la junularo. Ni jam havas kelkajn 
programerojn pretajn. Ni ankoraŭ atendas 
respondon de LKK-anoj pri kelkaj detaloj de la 
kongresejo por ke ni definitive planu la plenan 
BEJK-programon. Rodrigo de Mĉo, Ísis Okabe 

Piton kaj Cassius Desconsi ankaú gvidos aktiva- 
ĵojn kune kun Rogener. Felipe Queiróz proponis 
la okazigon de kunlaboraj ludoj, anstataŭ kon- 

kuraj. Oni invitas ĉiujn partoprenontojn de la 
Kongreso proponi kaj gvidi mem programerojn. 
Cetere ideoj pri programeroj estas bonvenaj, eĉ se 
vi ne partoprenos la Kongreson. 

Kiel ĉefa debata temo estis la propono pri la 
ŝanĝo de la statuto de BEJO. Oni alvenis al la 
konkludo, ke la kunlaboro inter BEJO kaj BEL kaj   

la plej glata funkciado de la 
brazila junulara organizo povas 
okazi se BEJO fariĝus junulara 
sekcio de BEL, laŭ rilatoj simi- 
laj al tiuj inter TEJO kaj UEA. 
Ankaŭ TEJO fondiĝis kiel 
memstara organizo en la 30-aj 
jaroj, sed iam poste oni kon- 
kludis, ke la Asocio povus allogi 
pli da junuloj kaj servi ilin pli 
bone kiel faka sekcio de UEA. 

Oni konsideris la fakton, ke 16 el 41 Landaj 

Sekcioj (LS) aliĝintaj al TEJO estas junularaj sekcioj 
de la respektivaj Landaj Asocioj de UEA. Tamen 
se ili estas nombre malplimultaj, pluraj el ili troviĝas 
inter la plej aktivaj LS, kiel la germana, la franca 

aŭ la itala. Samtempe iuj el la “memstaraj” sekcioj 
apenaŭ ekzistas. La sekciiĝo ne signifas do limigon 
en la agado. Male, oni konsideris, ke la fortoj de 

BEJO povus pli libere okupiĝi pri la celoj de la 
Organizo: interesigi la junulojn pri Esperanto. La 
zorgoj pri la diversaj burokrataĵoj, kiuj necesas al 
neregistaraj organizoj ne nur estas neprofitaj al 
junulara organizo, ili eĉ estas kromaj kostoj. 

Oni ellaboros proponon prezentotan al la mem- 
braro de BEL dum la Asembleo en la Kongreso de 
Macei6, kun la bazoj por la starigo de tiuj novaj 
rilatoj. La nova situacio cetere estus formaligo de 
la nuna situacio, ĉar BEL de kelkaj jaroj volonte 

kolektas kaj tenas la kotizojn de la membroj de 
BEJO, kiuj pro la membreco en BEJO ĝuas 
avantaĵojn de BEL. 

Ni esperas, ke la brazilaj esperantistoj pensos 
kiel UEA-prezidanto Renato Corsetti, kiu antaŭ- 
nelonge skribis pri la konveno havi junularajn 
sekciojn ĉe landaj asocioj de UEA: “Ĉiufoje kiam 
oni komencas paroli pri sendependeco kaj forgesas 
pri Esperanto, tio indikas tre malbonan mensan 
situacion. Evidente en difinitaj situacioj oni bezonas 
laŭjuran sendependecon pro subvenciaj kialoj, sed 
preter tio mi ne vere vidas iun ajn kialon por oku- 
piĝi pri burokrataj aferoj anstataŭ disvastigi Espe- 
ranton inter la junularo”. Z



  

Jen facila, amuza, interesa kaj instrua VORTLUDON: Klopodu solvi la enigmon jene: Unue rimarku ke sube kaj dekstre, troviĝas 

kvadratetoj, kelkaj kun numeroj ene de ili, Aliflanke, sube sed maldekstre, videblas difinoj. Post la korekta solvo de tiuj difinoj, oni trovos ene 

de la reliefaj kvadratetoj, en la vertikalaj kolumnoj, C kaj E, de supre malsupren, literoj pere de kiuj oni povas formi strangan opinion de 

SANKTA HIERONIMO, rilate al maturaĝaj virgulinoj. Numeroj egalaj, literoj ankaŭ egalaj. Por faciligi la solvon, malsupre (paĝpiede), estas 

liternumertabelo, kiun oni povas konsulti, sed daŭrigantoj kaj spertuloj ne bezonas konsulti tiun tabelon, laŭ mi kredas. Ek al la cerbumado, B 

kaj pligrandigu vian konadon pri la lingvo. Jose Saraiva Matos - Rua Edgard Loureiro Q2 Lote 5-A. Resgate/Cabula - Salvador - Bahia - k 

Brazilo. Retadreso: resgatesaraiva(Qig.com.br 

  

Metala aŭ leda ujo, en kiun oni | enmet 

Difraktaj lumringoj en nebulo. (PL) l F 
  

ER Hispanio, reĝa araba kastelo. 

Tiuj, vera) sin banas en plaĝo. (inv/ PL) a 
  

Skota havenurbo. 

G. el hidnacoj de bazidiofungoj. (PL) 

  

Insekto, kios kvar grandaj flugiloj.. - (Inv/ PL) 

Liveranta oleon. 

Rokspeco havanta plimalpli grandaj (PE) 2 

Rilata al ekonomio. 
  

Hinda sankta urbo. 

Speco de pure angla ludo, kiun oni ludas per pilkoj. ( 
  

  

Plaĉa per sia kvalito kaj nevulasreos. 

Grupo da ĉevaloj. (Inv) 

estu rapida. 

Homo, kiu suferis torturojn, aŭ morlon: (PL). n 

Fari apologion. 

iomo ebi a. "Por ...ulo ne ekzistas danĝero". 
  

La pli granda parto aŭ kvanto. 

Rilata ai insulino. 

Aĉa | bendo. (Inv/ PL) 
  

03 04 05 06 07 08 09   
RIMARKO 1: - (Inv) Interparenteze, indikas ke la vorto estas invertita. Ekz.: amiko/okima 

RIMARKO 2: - (PL) Interparenteze, indikas pluralon. 

RIMARKO 3: - Tiuj, kiuj sendos adreso la enigmo tute solvita korekte, rivevos de la kolumnisto poŝtkarton de Soteropolis, urbo 

fondita je la 29a de Marto 1549.



  

Teksto kaj Desegnaĵoj de Luiz T. Silva
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